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Ingyenes

Tisztelt Tiszainokai lakosok!

Tiszainoka
Község
Önkormányzata
együttműködve az Emberi Erőforrások
Minisztériumával, az EFOP-1.5.3-16-201700074
elnevezésű
projekt
keretében
meghirdetett ösztöndíj pályázati kiíráson
támogatást nyert. A tavaly ősszel kiírásra
került pályázati felhívás szerinti feltételeknek
Tiszainokán 5 középiskolás fiatal felelt meg.
A tanulókkal a pályázat kiírója köt majd
szerződést és folyósítja a megállapított
összeget.
Bízunk benne, hogy a jövőben is lesz még
ilyen lehetőség, ezért arra biztatunk
mindenkit, hogy továbbra is vegyék
komolyan a tanulást, törekedjen mindenki a
jobb jegyek elérésére, ami nemcsak az
ösztöndíj megszerzése miatt lesz a jövőben
fontos, hanem természetesen a tovább
haladáshoz is komoly előnyt jelenthet.
Jó tanulást mindenkinek és sok sikert a
továbbiakhoz.

Februári számunk tartalmából

 Ösztöndíj program

 Búcsú

 START

 Orvosi rendelő felújítás

 Szennyvíz

 Országgyűlési Képviselői Hírek

Búcsú
Megrendülten búcsúzunk egy kedves kollégától. Nagy János,
alpolgármester, képviselő, falugondnok 2021. február 19-én elhunyt.
Mérhetetlen fájdalom, hihetetlen nagy űr, amit hagyott maga után.
Ő volt mindenki Nagy Jancsija, aki a falu összes lakójának életében
jelen volt valamilyen formában. Nem volt olyan esemény, vagy történés
a faluban, amihez ne fűződne a neve. Mindig, mindenkinek, mindenben,
mindenkor segített. Ez volt az élete. Szívén viselte a falu sorsát, hiszen
itt született, 1956. február 5-én, s itt élt egészen a halála napjáig. Az
önkormányzat életében 2002 óta van tevékenyen jelen, azóta volt az
általa oly nagyon szeretett falugondnok, ugyanakkor lett települési
képviselő, majd 2014 óta alpolgármester.
A térség elismert közszereplője volt, őszinte, nyílt és egyenes. Éppen
ezért találta meg mindenkivel a közös hangot. Bármily feldatot bíztunk
rá, azt maradéktalanul és lelkiismeretesen, maximálisan végezte el.
Rendkívül megbízható, szavahihető volt. A környező települések lakói is
ismerték, az intézmények dolgozói kollégaként tekintettek rá, sok helyre
volt bejáratos. Számtalanszor bizonyította, hogy a neve hallatán kapuk
nyílnak meg és érkezik segítség, ha kéri. Mert ő is ilyen volt. Ha kért,
előtte mindig adott. Az önkormányzat oszlopos tagja, aki komolyan
vette a munkáját. Tiszainoka Község Önkormányzata fejet hajt előtte
szomorúan és a rendelet szerint saját halottjának tekinti. Nyugodjon
békében, emlékét szívünkben őrizzük örökre.

Start munkaprogram
2021. március 1-től újra indul a Start munka program. Önkormányzatunk ez évben is
sikeresen pályázott, így 8 fővel tovább tudjuk folytatni a munkát.
Továbbra is konyhakerti termeléssel és baromfitartással foglalkozunk, bízva abban, hogy az
idei évben jobb és több termés lesz, amivel segíteni tudjuk az intézmények és a lakosok
ellátását.
A hosszú távú közmunka programra is adtunk be kérelmet, 5 fő tud segítkezni
önkormányzatunkat érintő feladatok ellátásában.
Orvosi rendelő felújítás
Terveink szerint márciusban megkezdjük az orvosi rendelő felújítását. A Magyar Falu
Program keretében elnyert támogatásból a nyílászárók cseréje, a fűtés korszerűsítése, belső
festés történik és a külső homlokzat újul meg.
Kérjük a tisztelt lakosok türelmét, a felújítás ideje alatti kisebb kellemetlenségekért.
Mindenképpen megéri a türelem, hiszen egy megújult, tiszta, méltó körülményeket biztosító
épületben folyhat majd tovább az egészségünk védelme. Terveink között szerepel a
folytatásban a belső eszközök korszerűsítése is.
Szennyvíz program
Önkormányzatunk életében központi kérdés a település szennyvíz problémájának kezelése.
Erre mindig figyelmet fordítunk, keressük a módját, hogyan lehet hatékony, jó és gyors
megoldást találni rá.
Februárban kistérségi szinten közösen gondolkodtunk az országgyűlési képvielőnkkel a
megoldáson.
Országgyűlési Képviselői tájékoztató
„Tisztelt Honfitársam!
Az elmúlt év nehéz kihívás elé állította Magyarországot, térségünket, Önöket.
A COVID-19 világjárvány végigsöpört hazánkon, komoly erőfeszítéseket követelt és még követel ma
is mindannyiunktól. Fegyelmezetten, szabályok szerint kell élnünk, betartva azokat az előírásokat
amelyek megvédik egészségünket, szeretteinket, megvédik a magyar gazdaságot, megvédik a
magyar jövőt.
Engedjék meg, hogy ezúton fejezzem ki köszönetemet és hálámat amiért aktívan részt vesznek a
védekezésben, betartják a szabályokat, vigyáznak egymásra, vigyáznak magukra! Higgyék el, már én
is nagyon szeretném ha vége lenne ennek a szörnyű járványnak, de mint tudjuk, ez csak akkor
lehetséges, ha elég vakcina érkezik hazánkba és minél többen regisztrálnak, majd oltatják be
magukat. Én az elsők között regisztráltam, kérem Önöket, hogy tegyék ezt meg Önök is, hogy
visszatérhessen az életünk a rendes kerékvágásba. Bízom bölcs döntésükben!
Tisztelt Honfitársam!
A koronavírus terjedése sajnos a személyes kapcsolattartást is megnehezítette. Mint tudják,
képviselőségem alapja mindig is a kommunikáció volt. Fontosnak tartom, hogy Önökkel együtt
fejlesszük a településeinket, térségünket.
A személyes kapcsolattartás hiányában szinte csak a Facebookon, digitális felületeken sikerült
eredményeinkről, elképzeléseinkről beszámolni, azokról beszélgetni, megvitatni azokat. Pedig nagyon
sok minden történt a választókerületben. Ezért is bátorkodtam Önöknek írni és röviden beszámolni,
hogy mi történt az elmúlt időszakban.

Örömmel tölt el, hogy elértük azt, közösen, hogy 2020-ban a választókerület mind a 23 települése
sikeresen pályázott és fejlesztésekkel örvendeztethette meg a települések lakosait. Óriási munka van
emögött. Szinte felsorolni sem lehet, hogy ki mit nyert, ki miben fejlődhetett. A kisebb települések
elsődlegesen a Magyar Falu Programban értek el sikereket. Játszóterek épültek, épülnek többek
között Szelevényen, Mesterszálláson, Tiszainokán, Csépán, Nagyréven. Új falubuszok álltak, vagy
állnak szolgálatban Cserkeszőlőben, Mesterszálláson. Az orvosi ellátás minőségén is próbáltunk
javítani orvosi eszközök beszerzésével Cibakházán, Kengyelen, Öcsödön, Nagyréven és
Tiszapüspökiben is. Örményesen többek között a Hivatal épülete újulhat meg, Mezőhéken pedig a
Művelődési Ház. Új bölcsődéket és óvodákat építünk, vagy régieket újítunk fel, többek között Kétpón,
Törökszentmiklóson, Mezőtúron, Csépán, Tiszakürtön, Szajolban, Tiszatenyőn, Tiszasason.
Kengyelen és Mesterszálláson felújítjuk a tornatermet, Mezőtúron a II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola mellett hamarosan elkezdődik a Teleki Blanka Gimnázium
felújítása is, Törökszentmiklóson pedig megújul a Hunyadi Mátyás Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola. Fontos fejlesztés Öcsödön, hogy új tornacsarnokot építhettünk. Martfűn a szociális
ellátást segítjük, egy új Idősek Napközi Otthona készül el hamarosan. Tiszasas, Szelevény, Mezőtúr,
Kuncsorba is sikeresen pályázott út-, és járdafelújításra, ami nagyon fontos előrelépés a települések
életében.
Számos fejlesztést sorolhatnánk még fel, de talán sokkal fontosabb az, hogy a fejlődés nem állhat
meg, 2021-ben ezt a munkát folytatnunk kell a településvezetőkkel, a település lakosaival!
Rövid beszámolóm végén engedjék meg, hogy a térség útfelújítási programjáról is írjak Önöknek
néhány gondolatot. A helyzet nem egyszerű és nem is a legideálisabb. Nagyon sok rossz út van, amit
fel kell újítanunk. Elértük azt, hogy az M4-es autóút hamarosan elér Törökszentmiklósra, az M44-es út
pedig elkészült. Ezek nagyon fontos fejlesztések. Elértük azt is, hogy Kunszentmártonnál egy olyan
lehajtó épülhet majd, ami alapja lesz a szentesi elkerülő útnak. Régi vágya ez az ott élőknek. Fel
fogjuk újítani a 46-os út teljes szakaszát. Megharcoltunk ezért is! Folytatni fogjuk a Martfű Törökszentmiklós összekötő út felújítását is. A cél az, hogy a teljes útszakasz megújuljon.
Tiszaföldváron a Döbrei János út felújítása kezdődik el hamarosan, de végre ez is elkészül és
minőségi javulást biztosít a közlekedőknek. Mezőtúrnál fontos fejlesztés lesz a szarvasi komphoz
vezető út részleges felújítása, illetve a Mezőhék - Martfű összekötő út részleges felújítása is. Ahogy
fentebb írtam, nagyon sok a rossz út. Ezek csak apró, de fontos sikerek. Sokat harcolok azért a
Parlamentben, Orbán Viktor miniszterelnök úrral is, hogy még több forrást fordítsunk ezen utak
felújítására. Nem adom fel, mert ebben nem ismerek lehetetlent, a végsőkig küzdök, hogy elérjük
célunkat!
Tisztelt Honfitársam!
Azt gondolom, hogy 2021. a választókerület életében egy fontos év lesz. Azért kell dolgoznunk, hogy
tovább fejlődjünk, felzárkózzunk azokhoz a régiókhoz amik még egyelőre előttünk járnak. Ehhez
azonban az Önök segítségére, a Ti segítségetekre is számítok! Kérem Önöket, Kérlek Titeket, hogy
elérhetőségeimen forduljanak hozzám, forduljatok hozzám bizalommal, mert egy apró gondolat,
javaslat, ötlet is nagy erdemények alapja lehet! Köszönöm, hogy elolvasta ezt a néhány
gondolatot! Tisztelettel: Boldog István - országgyűlési képviselő .”
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